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Nieuwjaarsgroet 2016 voor de lieve inwoners van Sint-Ulriks-Kapelle
Als nieuwe voorzitter van de Association des Jeunes de Bagaya neem ik graag een traditie over van
mijn voorganger Aliou, namelijk het overbrengen van nieuwjaarswensen. In naam van de A.J.B., van
de inwoners van Bagaya en in eigen naam maak ik u onze grote dank over voor alle steun die u ons
afgelopen jaar hebt gegeven én tegelijk ook onze beste wensen voor 2016.
Moge 2016 een jaar van welvaart, geluk, gezondheid, vrede, vreugde en welslagen worden in alles
wat u onderneemt. We zijn ons bewust van de genereuze inspanningen die u al jaren levert voor Bagaya. Zo heeft u in belangrijke mate bijgedragen tot de verbetering van de volksgezondheid, het onderwijs van onze kinderen en tot de algemene ontwikkeling van ons geliefde dorp.
Moge de Almachtige God u hiervoor beschermen en belonen met een lang leven en een zeer goede
gezondheid.
Moge we de projecten, die we elk jaar kiezen in het kader van onze samenwerking, in 2016 nog
vlotter uitvoeren dan in 2015. Dank voor deze perfecte samenwerking.

Alassane SANE, Voorzitter A.J.B.

Fairtrade Ontbijt
Op zondag 31 januari organiseren we ons 2e Fairtrade ontbijt. Iedereen
is welkom tussen 8u30 en 11u om te genieten van een lekker ontbijt.
Ons uitgebreid buffet bevat naast Fairtrade producten ook veel lekkers
uit de streek. We ontvangen jullie dus met plezier in de parochiezaal van
Kapelle (in de Kerkstraat).
Een ontbijt kost 10 euro (6 euro voor kinderen tot 12 jaar) en de opbrengst gaat naar de projecten die
we ondersteunen in ons geliefde dorp Bagaya.
Wil je er graag bij zijn? Schrijf dan zeker in door het groene papiertje in bijlage in te vullen en te
posten in de Assestraat op nr. 73 (bij Magda)
OF door een mailtje te sturen vóór 24 januari naar:

ontbijtbagaya@gmail.com

Breng gerust familie, vrienden en collega’s mee.

Reisverslag Senegal 2015 van Dani (deel 2)
Dag 1 in Dakar (6 mei 2015)
Ik schrik wakker. Het monotone gezang van een man dringt tot mij door. O ja, ik ben in Moslimland.
De minaret van een moskee bevindt zich blijkbaar dichtbij. Ik zie in de schemering Magda onder een
muskietennet liggen. André ligt op een matras op de grond. Ik blijf rustig en dommel terug wat in. Mijn
eerste dag in Afrika, Dakar!
Wij gaan vandaag kennis maken met onze gids die de Kapelse groep altijd begeleidt. Hij noemt Bacary. Zoals Bacary Sagna, de rechtsachter van Manchester City, de ploeg waarin ook Kompany en
De Bruyne speelt, bedenk ik. Maar ’t is waar: de voetballer is ook Bagayaan en Senegalees!
Langzaam komt het leven op gang in de keuken van onze gastvrouw. Het kletteren van potten en
pannen, de geanimeerde gesprekken… Onze douche bestaat
erin om in een lokaaltje een pot water over je hoofd te gieten.
Het water is zonder te verwarmen reeds lauw. Toch
verkwikkend na een lange reis en een klamme nacht. Ik ga
naar het platte dak van Aliou’s huis. Op straat zie ik een plas
van minstens 50 m.(?!). De auto’s en de vrachtwagens kunnen
er net door. Waar komt die plots vandaan? Later wordt er mij
verteld dat dit een lager gedeelte van de stad is, en dat als de
pompen defect zijn, dit
gedeelte onder loopt.
Het valt op dat de
mensen allen kleurrijk en keurig gekleed op stap zijn, vooral
de vrouwen. Het lijkt wel of ze naar een feest gaan.
Het ontbijt bestaat uit brood (baguettes) en ieder een
omeletje. Magda vertelt mij dat dit een rijke maaltijd is die je
wellicht in Bagaya niet zal krijgen. Dus we hadden onze
voorraad Vache-Qui-Rit-jes, een busje honing en confituur
mee. Het is ook de gewoonte in Afrika dat je iedereen
uitnodigt die binnen komt als je aan het eten bent. “Bonjour,
bien dormi?, bon appétit”. André neemt de obligate foto van
de dis die we voorgeschoteld krijgen.
We wachten nog op onze gids, en ik trek terug naar boven. De
skyline van Dakar (foto). Prachtige verblijven met mozaïek
afgewerkt, tussen halfafgewerkte tot bouwvallige huizen.
Rondom GSM-masten, schotelantennes, hier en daar een
minaret. De zon priemt in een wolkenloze hemel door de
smog heen. Bij de buren mekkert een geitje onder een
strooien dakje. Aan de andere kant zit een vrouw de was te
doen op een houten wasbord. Zij schrikt, knikt dan vriendelijk
goedendag (Kasumai). Achter ons huis ligt een zanderige weg
waar kinderen luid pratend en joelend naar school gaan. Het krioelt er van de moto's, manoeuvrerend
tussen de toeterende auto’s. Op het platte dak achter ons gasthuis is men bezig een 2de verdieping
met holle cementblokken te construeren. Rondom nog enkele halfafgewerkte gebouwen. Je bouwt
hier verder als je terug CFA’s hebt (1000 CFA = 1,5 Euro ongeveer). Het gemiddelde loon is hier
2000 CFA per dag… als je werk hebt…
“On se débrouille” zoals onze gastheer Aliou Sagna ons voor houdt. Hij werkt in het Ministerie. Dus
er is veel volk in zijn huis: zijn studerende kinderen, neven, nichten, en andere “aangespoelden”. In
Afrika is gastvrijheid geen loos woord “je deelt als je kunt”.
10 uur: nog geen gids te zien
10.30 uur niemand
11.30 uur: Heure Africaine, Bacary komt erdoor!
Hij verontschuldigt zich uitgebreid en spreekt goed Frans. Hij zal onze gids, tolk, beschermer en chaperon zijn in de komende 3 weken. André die hem kent van een vorige Senegalreis tutoyeert hem en
vertelt hem een mop. Wij liggen in een deuk. Magda onderhandelt over ons komende dagschema, de

prijs, taxi die ons naar Dakar centrum zal brengen. Het
"transport en commun" (foto) gaan we beter niet gebruiken.
De cultuur-schok zou te hevig zijn, vindt zij.
Wij gaan eerst en vooral naar een bank om onze Euro’s in te
wisselen voor Francs CFA (Francs des Colonies Françaises
d’Afrique). Bacary waarschuwt ons goed op onze za(k)ken te
letten. Het krioelt er van het volk. Dan ansichtkaarten kopen
om naar het thuisfront te sturen. Hopelijk zijn ze in België voor
wij terug zijn(?)
Wij lopen door de bazaar: een overdekte verkoophal met
groenten, fruit (foto), specerijen. Vis en vlees liggen broederlijk
naast elkaar. Als je ergens blijft staan wordt je aangeklampt
en de waren aangeprezen. Bacary vertaalt en onderhandelt.
Er werken enkele vrouwen uit Bagaya. Het weerzien is
aandoenlijk.
Het is ondertussen 2 uur in de namiddag. De hitte slaat toe.
De honger en dorst ook. Een café, ben je gek? En onze
gastvrouw wacht die niet op ons voor het middageten? Magda
is er gerust in en stopt ons enkele koekjes en rozijntjes toe. In
een rijhuis rechtover de hal gaan we binnen. De kamer is tot
aan de nok gevuld met waren. Van achter de toog haalt men 4
koele cola’s te voorschijn. Eindelijk kunnen we ons even
zetten. Ondertussen lopen er mensen in en uit om een
kleinigheid te kopen, thee, een telefoonkaart, zeep, batterijtjes…
Deze namiddag willen we nog eens naar de vismarkt op het
strand met zijn typische geschilderde vissersbootjes (foto).
Helaas de markt is al afgelopen.
We besluiten dan naar een ijsfabriek te gaan van waaruit vissen en tijgergarnalen verscheept worden naar Europa, veelal
Frankrijk (Export nietwaar). Daar werkt ook iemand uit
Bagaya. Hij leidt ons rond, super enthousiast over de
belangstelling. Hij heeft het ver gebracht in de stad met
duizend gezichten: vast werk! Daarna gaan we moe maar tevreden naar huis. 16 h.: middagmaal! De
nacht valt snel in Dakar. Nog kaartjes schrijven!
Een vergadering met Aliou die aankondigt dat hij vanaf nu de fakkel, om directeur te zijn van het
hoofddirectoraat van de A.J.B. (Association des Jeunes de Bagaya) in Dakar, doorgeeft aan Alassane Sane, een jonge advocaat. Blijkbaar een andere stijl, méér blabla, minder directe actie lijkt het.
Het probleem met de geblokkeerde container op de kaai van de haven van Dakar wordt druk besproken. Er moet een oplossing komen! A.J.B. en A.J.B. alléén moet dit varkentje wassen.

Dag 2 in Dakar (7 mei 2015)
Het is weer vroeg dag: de muezzin doet flink zijn best om op
te roepen tot het gebed. Vandaag staat een wandeling naar
het strand op het programma. Wij gaan op ons uitdrukkelijk
verzoek aan Bacary te voet en via de niet-toeristische
steegjes. Hij is er niet echt blij mee. Hij staat nl. in voor onze
veiligheid en misschien is hij toch een beetje chauvinistisch in
die zin dat hij ons liever niet de armoede, vuilnis … wil laten
zien. We passeren aan een plein waar honderden koeien/stieren te verhandelen staan in de hete zon. We kunnen
het plein op mits wat “baksjisj”. Aangeklampt door een paar jongeren moeten we gaan kijken naar de
meest imposante stier die ik ooit zag. Ieder oog volgt nauwlettend wat we doen. De lange Blauwe
Mannen (blauwe tunieken) laten ons verstaan dat we beter ophoepelen. Zij komen uit de woestijnen
van Mauritanië en hebben blijkbaar het alleenrecht op de veehandel. Een wereldje apart waar je beter geen Westerse pottenkijkers duldt. Verder naar zee over de brug van de nieuw aangelegde Autoroute (péage) die leidt tot net buiten Dakar en dan over gaat in een zandpiste.

Voorbij een immense openluchtgarage. De wrakken liggen er
opgestapeld in de olie en het stof. Maar het zijn waarlijk tovenaars als het op mechaniek aan komt. Het lawaai overstemt
ons gepraat. Aan zee denken we lucht en blauw water te
vinden. Neen toch, de stadsriolering mondt rechtstreeks uit in
zee! De branding is de eerste 10 meter zwart. Het strand ligt
erbij alsof iedereen zijn afval hier komt droppen.
De zorg voor deze sublieme natuur aan diggelen geslagen
door zij die nu eerst moeten zorgen voor eten en onderdak
voor henzelf en hun
familie. Primaire en
secundaire behoeften nietwaar. Niettemin, mijn ecologisch
hart bloedt.
Terug naar huis, met zijn allen rond de schotel rijst met vis
(foto), en Bissap, een plaatselijk drankje.
Bespreking over onze afreis naar Bagaya met een omgebouwde Peugeot (7 place), bagage op het dak. Morgen vertrekken we over de weg (de Nationale) naar Gambia, daar met
de overzetboot (le Bac) de rivier oversteken om terug in
Senegal (de Casamance) te belanden. Daar ligt ons dierbaar
dorpje. Weg van de stad. Maar dat is een ander verhaal.

Dani.

Opleiding van Omar tot assistent-verpleegkundige
Toen wij in mei 2015 aankwamen in Bagaya bleek dat sinds eind 2014 de
gezondheidspost (poste de santé) niet meer bemand was, ttz ”bevrouwd”.
Asanguma, die reeds enkele jaren de dienst had uitgemaakt, was na haar
vertrek niet vervangen.
Je moet weten dat het in Senegal zó is dat de gezondheidsposten geleid
worden door een verpleegkundige. Zij fungeren er als eerstelijns gezondheidswerker, zoals hier een huisarts, zeg maar.
Hun wedde wordt betaald door de staat. Dat betekent ook dat de officiële
instanties een verpleegkundige detacheren naar eigen inzicht en
nood. Je moet maar eens als arts
aankomen in een dorp dat sinds
enkele maanden geen medische
bijstand kende. Het was dus alle
hens aan dek: consultaties van ’s morgens tot ’s avonds.
Gelukkig had ik Omar Badji (foto), die deel uitmaakt van het
“bureau de Santé”, en “dépositaire” Famara, de beheerder van
de medicamenten, aan mijn zijde. Omar was mijn manusje van
alles: vertaler van en naar het Diola, assisteren bij ingreepjes,
inspuitingen, vaccinaties, en vertegenwoordiger van de
patiënten.
Toen de medicamentenstock uitgeput was zijn wij samen op
de motorfiets naar de hoofdapotheek in Ziguinchor getrokken.
De terugkomst was hilarisch. Op het bagagerek van de motorfiets waren de kartonnen dozen met medicamenten zo hoog
gestapeld dat bij elke put van de piste de stapel dreigde om te
vallen. Maar neen, Afrikanen zijn kampioenen in het vastsjorren van bagage!
Na dépannage voor een lekke band kwamen we via een
shortcut route door de brousse, in de schemering heelhuids in
Bagaya terug.

De dag van afscheid naderde en de stroom patiënten droogde niet op. Wat te doen?!
We hadden met alle notabelen van het dorp (de Chef, de Iman, le Bureau de Santé) reeds verschillende bezoeken afgelegd bij verschillende instanties (de sous-préfect van de streek, de hoofdgeneesheer in Ziguinchor, de verantwoordelijke geneesheer in het district hospitaal van Thionck-Essyl).
Die instanties zouden kunnen wegen op de besluitvorming met als doel een verpleegkundige te laten
détacheren in Bagaya teneinde de gezondheidspost continu te bemannen. Veel beloftes en goede
wil, dat wel, maar concreet: nada!
Er werd wel een compromis gemaakt in die zin dat de hoofdgeneesheer van het districthospitaal iemand kon vrijmaken als het A.J.B. ook voor een deel zou tussenkomen in de vergoeding van de verpleegkundige.
Toen rijpte het idee om onze Omar een opleiding van twee jaar aan te bieden in Ziguinchor om hem
tenslotte als volwaardige officieel erkende verpleegkundige te kunnen inzetten in zijn eigen dorp (en
dit van ons …)! Omar zelf was superenthousiast over ons voorstel. Zelf had hij het nooit kunnen betalen. En zo geschiedde: Omar begon in oktober 2015 aan zijn studie van assistent verpleegkundige!
Duimen nu maar dat hij slaagt in zijn opleiding, en wij in ons opzet.
Mede dank zij de sponsoring van jullie die dit lezen!
Merci ☺

Dani.

Come on, City
25 april 2015 was een bijzondere dag voor onze werkgroep.
Op uitnodiging van Bacary Sagna, titularis in de Franse
nationale ploeg en ploeggenoot van Vincent Kompany bij
Manchester City én met roots in Bagaya, mochten we de
match bijwonen van Manchester City tegen Aston Villa, ploeg
van Christian Benteke.
Het schitterende Etihad-stadion (opschrift: we are all cityzens)
was tot de nok gevuld. We zagen City al na 3 minuten op
voorsprong komen, een voorsprong die in de tweede helft
werd aangedikt door Aleksander Kolarov (vrije schop in
minuut 66). Aston Villa – met een goede Benteke – vocht
echter terug. In de 85ste minuut kwamen ze langszij. Met z’n
allen schreeuwden we City echter naar de overwinning. Op
aangeven van opnieuw Kolarov scoorde Fernandinho, net
voor afsluiten. Eindstand: 3-2.
Kompany, die niet meespeelde maar na de match een praatje
met ons kwam maken (geloof het of niet), vond het net als wij
even fantastisch als bloedstollend.
Ook Bacary speelde niet mee, maar maakte dat goed door
ons een gesigneerd voetbalshirt cadeau te doen.
Wij van onze kant hadden pralines mee. Bacary
veld weliswaar een stevige
Hij sponsort er de uitbouw
recent nog naartoe om
zogenaamd bois sacré.

is een sympathieke kerel, op het
back, die Bagaya niet vergeten is.
van een voetbalstadion en trok er
geïnitieerd te worden in het

Magda nodigde hem uit voor een tegenbezoek aan Kapelle en
aan BOKA United. Daar moest hij eerst met zijn manager nog
eens over spreken, maar wie weet raakt hij overtuigd als hij
geproefd heeft van de pralines...

PROJECTENSTEUN BAGAYA 2015
Afgelopen jaar werd er in totaal 16.972 euro overgeschreven op de rekening van de A.J.B., onze Senegalese partnerorganisatie, die de ontwikkelingsprojecten in Bagaya mee uitwerkt en begeleidt. De
meeste aandacht ging naar de gezondheidspost (totaal: 8.372 euro).
Naast de jaarlijkse structurele steun (2000 euro), die toelaat dat ook de minstbedeelden toegang krijgen tot consultatie en verzorging, ging er bijzondere aandacht naar tandverzorging. De meeste Bagayanen hebben geen financiële middelen om naar de tandarts te gaan. Twee volle consultatie- en
verzorgingsdagen werden gehouden en ook het noodzakelijk vervolg werd al gefinancierd (totaal:
2651 euro).
Niet weinig dorpelingen lijden ook aan katarakt, een oogziekte die middels een eenvoudige operatie,
die 75 euro kost, kan verholpen worden. Met uw hulp heeft de A.J.B. in 2015 een 30-tal personen
weer zicht op een betere toekomst gegeven. Door het vertrek van de vaste verpleegster in de “poste
de santé” tenslotte ontstond de noodzaak om Omar, een vrijwillige hulpverpleger, een professionele
opleiding te laten volgen in Ziguinchor, hoofdstad van de Casamance. We gaven een toelage voor
zijn eerste vormingsjaar (1471 euro).
Onderwijs blijft de aandacht opeisen (logisch: onze werkgroep zit vol leerkrachten). Naast de jaarlijkse toelage van 2500 euro voor de lagere school en de kleuterschool financierden we een aantal
werkjes in de nieuwe school, zoals het dichten van openingen tussen 2 klassen, het fixeren van de
cementen vloer in de bibliotheek en de verdere uitbouw van de bibliotheek (samen ca.1000 euro).
Graag hadden we dit jaar ook voluit economische projecten gesteund. De steun bleef beperkt tot
5100 euro, toch niet onaardig, als gevolg van een tegenvallende voorstudie, die had moeten leiden
tot de oprichting van een verwerkingseenheid voor fruit in onze geliefde dorpje, fruit dat nu veel te
goedkoop wordt verkocht of bij gebrek aan goede opslag wegrot. Het studiebureau, dat de plannen
had uitgetekend, zag de zaak echter veel te groot en kon geen garanties bieden dat de plaatselijke
bevolking er ook beter van zou worden.
Er wordt nu gestart met de vorming en microfinanciering van geïnteresseerde jongeren, die aan de
slag willen gaan met verwerking op kleine schaal van mango en ander fruit, dat plaatselijk of regionaal kan vermarkt worden. Hun uitrusting en vorming (4000 euro) worden gefinancierd, zodat ze snel
op eigen benen kunnen staan.
Het principe van microfinanciering wordt ook toegepast bij de vorming van 2 personen voor een bijenproject in Kaffountine (1100 euro). Voor het eerst gaat onze werkgroep dus geen geld meer wegschenken maar – onrechtstreeks – ontlenen.
We danken alle Kapellenaren en vrijwilligers, maar ook de R.I.S. en de gemeente, die ons in 2015
weerom gul gesteund hebben.

Resultaten campagne 11/11/11 van 2015
We mochten alles samen 5.212,50 € ontvangen van gulle gevers! 91 families genoten van 223 maaltijden met als resultaat 3.369,50 €. Wenskaarten, chocolade, en fluostiften van 11.11.11 brachten
1.843 € op.
Hartelijk dank aan alle medewerkers en ieder gezin in Kapelle en omstreken!
Belangrijk: Enkel giften van minimum €40
gestort via BE82 0000 9019 7468 BPOTBEB1
van SOS Scheut, 1070 Brussel, met vermelding van “05 221 001 D.O. Jeunes Bagaya”
ontvangen een fiscaal attest
Geen belastingsattest voor stortingen via ons administratief rekeningnr. BE73 9300 0315 2160.

Komende activiteiten Bagaya-Kapelle:
- Zondag 31 januari 2016: Fairtrade ontbijt in de parochiezaal.
- Bloemenverkoop op zaterdag 19 maart 2016.

